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 برامپٹن میں ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنی صالحیات آزمائیں
 ا ہےرہ( پروگرام آپ کے لیے بنیادی سطح پر مواقع فراہم کرMakerSpaceمیکر سپیس )

 

( میں تھی جب Brampton Public Library( اس وقت برامپٹن پبلک الئبریری )Elizabeth Gyuránبرامپٹن، اونٹاریو: الزبتھ گےیورن )

 اس کی نظر ایک فالئر پر پڑی۔

 

( اور اس الئبریری کے اشتراک سے بنائے گئے اپنی Sheridan College(، شیریڈن کالج )City of Bramptonاس میں سٹی آف برامپٹن )

( کے متعلق بتایا گیا تھا جس کا مقصد اعٰلی سطح کی MakerSpace Bramptonطرز کے ایک منفرد پروگرام میکر سپیس برامپٹن )

ام ٹیکنالوجی کو برامپٹن کے شہریوں اور کاروباروں تک پہنچانا تھا۔ اس کو دیکھ کر پہلی سوچ جو اس کے دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ چلو تم

پرنٹنگ کو کاروں کے ان پرزوں کے لیے  3Dگھر والوں کے لیے یہ ایک اچھا شغل رہے گا۔ اس کا شوہر جو کہ کاروں کا دیوانہ ہے 

چ استعمال کرنے کے امکانات کے بارے میں بہت پر جوش ہو رہا تھا جو کہ بازار میں ملنا بند ہو گئے ہیں۔ الزبتھ کے ذہن میں ایسی کوئی سو

 نہیں تھی کہ اس سے اس کے گھر سے کیے جانے والے کاروبار میں کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔

 

 ایسا ہی۔ لیکن ہوا

 

 Pick Pocket( نے مجھے ایک بالکل نیا راستہ دکھایا ہے۔" یہ بات پک پاکٹ ڈیزائنز )MakerSpace Brampton"میکر سپیس برامپٹن )

Designs( کی مالکہ اور اپنے ہاں بکنے والے ہیندڈ بیگز کی ڈیزائنر اور ان کو بنانے والی الزبتھ گےیورن )Elizabeth Gyurán نے کہی۔ )

 پرنٹر کو دیکھا تو سوچنے لگی کہ اس کی مدد سے کیا کیا کیا جا سکتا ہے؟" 3Dنے یہ بھی کہا "جب میں نے اس 

 

پرنٹر کی موجودگی اور شیریڈن  3D( کی طرف چلی گئی۔ ایک leather mouldingاس کی سوچ ایک روایتی طریقے یعنی لیدر مولڈنگ )

ماہرین کی راہنمائی کے ساتھ اس نے اپنی مصنوعات میں مزید تنوع النے کے ایک ( کی فیکلٹی کی طرف سے Sheridan Collegeکالج )

 نئے طریقے کو آزمانا شروع کیا۔

 

( کا کہنا ہے "میں اب اس شکل کے سانچے پرنٹ کر رہی ہوں جن کو عام طریقے سے نہیں بنایا جا سکتا یا کم از کم ایسا Elizabethالزبتھ )

۔ اس نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کرنا اور اس کی مفت آزمائش کرنا میرے لیے کرنے میں بہت مشکل پیش آتی ہے

ایک نادر موقع ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ آپ اس کو شروع کر لیں بس پھر آپ کا ذہن اس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں 

استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے مختلف طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔  خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اس کو

 آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اب آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو اس سے پہلے نہیں کر سکتے تھے۔"

 

کے لیے ہر عمر  ( جیسے اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنےElizabeth( والے الزبتھ )MakerSpace Bramptonمیکر سپیس برامپٹن )

 کے لوگوں کے لیے ٹیکنالوجی اور پروگرامز سامنے ال رہے ہیں۔

 

اس منفرد اور اختراعی قسم کی شراکت داری کی مدد سے لوگوں کو نئی ٹیکنالوجی، طریقوں، صالحیات، پروگرامز اور تقریبات تک رسائی 

سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور اپنے فراہم کی جا رہی ہے جہاں الزبتھ جیسے دوسرے لوگ اپنا ذہن دوڑا 

( کو کام کرنے کی جگہ فراہم کی ہے، کی چیف MakerSpaceتصورات کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ الئبریری جس نے میکر سپیس )

( ”.Collaboratory“پر مبنی" ) ( نے اس کو "باہمی تعاونRebecca Raven( ربیکا ریون )Chief Executive Officerایگزیکٹو آفیسر )

 قرار دیا ہے۔

 

( جگہ جہاں لوگ اکٹھے ہو کر اپنے تصورات neutral( کی طرح ہے ایک ایسی غیر جانب دار )sandboxانہوں نے کہا "یہ ایک سینڈ باکس )

ھا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ سے دوسروں کو آگاہ کر سکتے ہیں یا ان کا تبادلہ کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کی صالحیات سے فائدہ اٹ

 ہے جہاں لوگ ایسے تصورات تخلیق کر رہے ہیں جن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔"

 

( architecture(، آرکیٹیکچر )roboticsپرنٹنگ، روبوٹکس ) 3D( کے ماہرین نئی ٹیکنالوجیز بشمول Sheridan Collegeشیریڈن کالج )

 City of Brampton Economicیں جب کہ سٹی آف برامپٹن اکنامک ڈویلپمنٹ )اور دیگر موضوعات پر ورکشاپس منعقد کرتے ہ

Development اور الئبریری کے لوگ ایسے سیمینارز کا انعقاد کرتے ہیں جو لوگوں میں تخلیقی سوچ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور )

 جہاں لوگ خود سے کام کر کے سیکھتے ہیں۔



 

 

 

( Centre for Advanced Manufacturing and Design Technologiesرنگ اینڈ ڈیزائن ٹیکنالوجیز )اپنے سنٹر فار ایڈوانسڈ مینوفیکچ

( والے نئی ٹیکنالوجیز کو آگے النے میں پیش پیش رہے ہیں لیکن ان کی خواہش تھی کہ سکول کی طرف سے Sheridanکے ساتھ شیریڈن )

 ائے۔فراہم کیے جانے والے مواقع کو عوام الناس تک پہنچایا ج

 

 Farzad( کے ڈائرکٹر ڈاکٹر فرزاد رایگانی )advanced manufacturing centre( کے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ سنٹر )Sheridanشیریڈن )

Rayegani کا کہنا ہے کہ۔ "کسی بھی عالقے کی معاشی ترقی میں سائینس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ )

عیشت کو الزماً پیداوار پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم کچھ پیدا نہیں کریں گے تو ہماری معیشت صحت، پولیس اور تعلیم ایک مضبوط م

( کے MakerSpace Bramptonجیسی سروسز جو کہ ہم مہیا کرتے ہیں کے لیے رقم مہیا کرنے کے قابل نہیں ہو گی۔ میکر سپیس برامپٹن )

ے کے قریب ال رہے ہیں تاکہ وہ مل کر کچھ تخلیق کریں اور ڈٹ کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم ایک ایسی قوم سے ذریعے ہم لوگوں کو ایک دوسر

 تعلق رکھتے ہیں جو ابھی بھی چیزیں بنا رہی ہے۔"

 

 میکر سپیس پرامپٹن کے پروگراموں کے مقاصد میں شامل ہے:

 

 جدت طرازی کے ذریعے معاشی ترقی کو فروغ دینا 

 الوجی میں دلچسپی، اعتماد اور تخلیقی صالحیات کے فروغ کے مواقع فراہم کرنالوگوں کے لیے ٹیکن 

  اپنے علم کا اطالق نئی نئی صورت حال پر کرنے، معلومات کا تجزیہ کرنے، باہمی تعاون، مسائل کے حل اور فیصلہ کرنے میں

 دینا۔تعلیمی ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اکیسویں صدی کے تعلیم کے انداز کو فروغ 

 ( کمرشالئزیشنcommercialization کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاروں اور کام کرنے والوں کے درمیان روابط کے مواقع )

 فراہم کرنا۔

 تخلیقی معیشت کے استحکام اور ترقی میں ہاتھ بٹانا 

  دینا۔اپنے معاصرین سے سیکھنے اور معاشرے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط بنانے کو فروغ 

 

 Senior( کی سینیئر ایڈوائزر )Creative Economy( کی کری ایٹو اکانومی )Economic Development Officeاکنامک ڈویلپمنٹ آفس )

Advisor( کیلی سٹال )Kelly Stahl( کا کہنا ہے "میکر سپیس برامپٹن )MakerSpace Brampton)  درحقیقت تخلیقی سوچ رکھنے والوں

( کے ذریعے جدت طرازی کے سلسلے میں سٹی کی ایک کوشش ہے۔ ہم غیر collisionاور باہمی تعاون اور تصادم )کی حوصلہ افزائی 

روایتی، انفرادی پراجیکٹس پر مبنی، اور اپنی رفتار کے مطابق تربیت حاصل کرنے کا حقیقی موقع فراہم کر کے لوگوں کو کام کرنے کی 

تجربات کر سکیں اور اپنے جیسی دلچسپیاں اور رکھنے والے معاصرین کی بصیرت سے مستفید ایک ایسی جگہ فراہم کر رہے ہیں جہاں وہ 

 ہو سکیں۔"

 
الگ الگ نسلی پس منظر کے لوگ شامل  209کینیڈا کا نواں بڑا شہر برامپٹن اپنی متنوع آبادی پر فخر محسوس کرتا ہے جس میں ( کے متعلق: Bramptonکچھ برامٹن )

( کے رہائشیوں اور باہر سے آنے والے لوگوں کو تفریح کے نادر مواقع دستیاب ہیں اور یہاں کا ٹرانسپورٹ کا Bramptonیں بولتے ہیں۔ برامپٹن )مختلف زبان 89ہیں جو 

ح ہوا تھا ولیم اوسلر میں افتتا 2007جس کا  (Brampton Civic Hospital)نظام کینیڈا کے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے نظاموں میں سے ایک ہے۔ برامپٹن سوک ہاسپٹل 

پر  www.brampton.caکا حصہ ہے جو کینیڈا کے بڑے کمیونٹی ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ مزید معلومات کے لیے  (William Osler Health System)ہیلتھ سسٹم 

 ( پر فالو کریں۔Twitterکو ٹوئٹر ) CityBrampton@جائیں یا 
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 رابطہ برائے میڈیا

 نیٹلی سٹاگ ڈل

 میڈیا کوآرڈینیٹر

 (City of Bramptonسٹی آف برامپٹن )

905.874.3654  |natalie.stogdill@brampton.ca  

 

 (Mike Kwiatkowskiمائیک کویٹاسکی )

 (Enterprise Canadaاینٹرپرائز کینیڈا )

905.346.1235  |mkwiatkowski@enterprisecanada.com 
 

http://www.brampton.ca/en/pages/welcome.aspx
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